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Sammanfattning  
	
Föreliggande	studie	är	en	självobservation	utifrån	perspektivet	konstnärlig	forskning	där	
en	soubrettes	röst	undersöks	i	olika	typer	av	sopranfacks	repertoar.	Det	genomförs	ljud-
inspelningar	av	rollerna	Barbarina,	Susanna	och	Grevinnan	ur	Figaros	bröllop,	som	sedan	
analyseras,	tematiseras	och	poängsätts	i	ett	poängsystem	skapad	för	studien.	Poängsyste-
met	poängsätter	efter	röstens	ändringar	i	kategorierna	klang,	andning,	expansion	samt	
vibrato	och	skapar	en	bild	av	hur	soubretterösten	låter	i	olika	arior.	Rubrikerna	förklarar	
poängsystemets	resultat	och	tolkar	tillsammans	med	loggboken	röstfackets	påverkan	av	
de	olika	faktorerna.	Resultatet	tematiseras	genom	rubrikerna	Soubretterösten	i	olika	so-
pranfack	och	Soubrettens	utrymme.	Resultatet	diskuteras	sedan	i	diskussionskapitlet	via	
rubrikerna	Fach	som	medfött	problem,	Begreppet	fach	som	problem,	Audition	som	problem,	
samt	Fach	the	system.		
	
Nyckelord:	Opera,	Musikdramatik,	Röstklassificering,	Sopran,	Soubrette,	German	Fach	Sy-
stem,	Repertoar,	Konstnärlig	Forskning,	Självobservation,	Figaros	Bröllop		
	
Abstract  
	
The	study	is	a	self-observational	study	in	artistic	research	about	how	the	soubrette	voice	
effects	 by	 singing	 other	 soprano	 fach	 arias.	 The	 arias	 of	 Barbarina,	 Susanna	 and	 La	
Contessa	from	Le	Nozze	di	Figaro	is	recorded,	analyzed,	thematized	and	given	points	in	a	
point	system	created	for	this	research.	The	system	gives	points	to	how	the	voice	changes	
due	to	timbre,	breathing,	breathing,	expansion	and	vibrato	and	gives	the	research	a	pic-
ture	of	how	the	soubrette	voice	sounds	in	different	arias.	The	rubrics	explains	the	results	
of	the	point	system	and	together	with	the	notes	from	the	logbook	it	shows	the	effects	of	
the	different	factors.	The	results	are	thematized	as	The	soubrette	voice	in	different	soprano	
fach	and	The	soubrette	space.	The	results	are	then	being	discussed	rubricked	as	Fach	as	
an	innate	problem,	The	Term	Fach	as	a	problem,	Auditions	as	a	problem	and	Fach	the	sys-
tem.		
	
Keywords:	Opera,	Music	Dramatics,	Voice	Classification,	Soprano,	Soubrette,	German	Fach	
System,	Repertoire,	Artistic	Research,	Self-observation,	Le	Nozze	di	Figaro	
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1 Inledning  
 
I	detta	kapitel	beskrivs	arbetets	intresseområde,	samt	formulering,	syfte	och	forsknings-
frågor.		

1.1 Arbetets intresseområde  
 
Jag	har	flera	gånger	under	min	nioåriga	högskoleutbildning	fått	höra	att	jag	är	”en	typisk	
soubrette”.	En	soubrette	(uttalas	subrett)	är	en	av	operans	bi-roller	som	ofta	är	unga	
kvinnor	som	är	energirika,	livliga	och	har	en	ljus	lyrisk	röst.	Jag	har	tagit	det	som	en	
komplimang	att	sånglärare,	regissörer,	pianister	eller	andra	coacher	sett	mig	som	”ty-
piskt”	något.	Dock	har	jag	i	auditionsamanhang	fått	kommentarer	på	att	jag	inte	visar	
min	röst	tillräckligt	i	den	valda	repertoaren.	När	jag	på	audition	har	sjungit	en	aria	utan-
för	mitt	röstfack,	just	för	att	visa	flera	sidor	av	rösten,	har	det	däremot	kommit	kritik	
mot	just	detta;	att	jag	framför	repertoar	utanför	mitt	röstfack.	Därför	har	jag	ställt	mig	
frågan	om	vad	som	i	sådana	fall	borde	sjungas	på	audition?	Om	det	skulle	vara	så	att	
soubretterepertoaren	inte	är	tillräcklig	att	framföra	för	en	så	kallad	”typisk	soubrette”,	
vad	ska	då	soubretten	sjunga?		Är	repertoaren	inte	tillräckligt	intressant,	eller	är	inte	
röstfacket	tillräckligt	intressant?	Vad	är	det	som	gör	att	jag	både	kan	vara	en	”typisk	
soubrette”,	men	ändå	inte	når	fram	med	soubretterepertoaren?	”Du	kan	ju	inte	sjunga	
den	arian”,	är	en	kommentar	jag	ofta	hör.	Även	om	arian	enligt	mig	skulle	kunna	passa	
min	röst	och	visa	olika	kvalitéer	hos	mig	som	konstnär,	verkar	det	vara	andra	krafter	
som	drar	än	att	det	skal	låta	bra	enligt	mina	öron.		
	
En	annan	utlösande	faktor	till	arbetets	intresseområde	är	just	feedbacken	som	ges	efter	
auditions.	”Vi	gillade	dig	som	karaktär,	men	sen	kom	det	några	stora	röster”.	Hur	kan	
soubrettens	kvalitéer	sättas	upp	mot	andra	sopraners	röstfack	och	därmed	värderas	
högre?	Hade	jag	kunnat	visa	andra	kvalitéer	om	jag	hade	kunnat	framföra	andra	so-
pransfacks	arior?	Är	det	så	att	även	om	jag	var	världens	bästa	soubrette,	så	skulle	jag	
ändå	inte	räcka	till	eftersom	det	alltid	skulle	kunna	komma	ett	annat	röstfack	som	auto-
matiskt	skulle	vara	mer	värdefull.	Detta	leder	mig	in	på	frågor	som	handlar	om	biolo-
giska	förutsättningar.	Är	jag	född	till	att	vara	en	soubrette	eller	kan	jag	träna	mig	till	nå-
got	annat?	Om	det	är	så	att	det	finns	flera	avgörande	faktorer	än	en	vacker	röst,	vad	
skulle	det	kunna	bero	på	och	vilka	är	faktorer	är	i	sådana	fall	detta?	Dessa	frågor	har	lett	
mig	in	på	idén	att	utforska	soubretters	utrymme	i	soubretterepertoaren,	och	jämföra	
med	soubrettens	röst	i	andra	sopranfacks	repertoar.	Får	soubretten	mer	vokalt	ut-
rymme	att	visa	upp	sig	i	sopraners	röstfack?	
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1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar  
 
Genom	en	självobservation	undersöks	en	soubretterösts	vokala	utrymme	i	Mozarts	so-
pranroller	ur	Figaros	bröllop.		Utöver	soubretterollen	Barbarina,	kommer	även	rollerna	
Susanna	och	Grevinnan	att	undersökas	genom	en	soubrettes	röst,	det	vill	säga	mig	egen.	
Jag	har	genom	föreliggande	studie	velat	analysera	och	ta	reda	på	vilka	röstliga	kvalitéer	
soubretten	har	i	sitt	soubrette-fach	jämfört	med	vilka	röstliga	kvalitéer	soubretten	har	i	
andra	sopran-fach.	Jag	har	valt	just	sopraner	eftersom	jag	kommer	att	vilja	utforska	rös-
tens	klangliga	möjligheter,	vokal	expansion,	vibrato	och	andning	i	just	repertoaren	för	
höga	sopranfack	och	ser	därför	detta	också	som	en	lämplig	avgränsning	av	arbetet.	Dess-
utom	väljs	roller	av	samma	kompositör	ur	samma	opera	för	att	undvika	olika	stilistiska	
drag	eller	epokskillnader.	Begreppet	fach	tycks	omfatta	mer	än	bara	röstliga	kvalitéer	
exempelvis	karaktär	och	type-casting,	men	som	en	lämplig	avgränsning	på	föreliggande	
arbete	är	det	just	det	röstliga	perspektivet	som	innefattas.	Repertoaren	begränsas	också	
till	de	valda	rollerna	ur	Figaros	bröllop	utifrån	The	German	Fach	System.		
	
Frågorna	kring	repertoar,	soubretterösten	och	soubrette-fach	har	mynnat	ut	i	följande	
frågeställningar	för	föreliggande	arbete:		
	
1. Hur	påverkas	en	soubrettes	röst	i	andra	sopran-fachs	repertoar?	
2. Vilket	röstligt	utrymme	finns	för	en	soubrette	i	repertoaren	ur	Figaros	bröllop?	
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2 Bakgrundslitteratur  
 
I	detta	kapitel	presenteras	arbetets	områdesorientering,	 tidigare	forskning	samt	teore-
tiskt	perspektiv.		

2.1 Områdesorientering 
 
I	områdesorienteringen	presenteras	rubrikerna	The	German	Fach	system,	Figaros	Fach,	
Fach	och	sångteknik	och	Vad	är	en	vacker	röst?	

2.1.1 German Fach System 
 
Enligt	Encyclopedia.com	är	facksystemet	German	Fach	system	ett	sätt	att	dela	in	
operaroller	i	olika	röstkategorier.	Enligt	definitions.net	handlar	indelningen	om	
rösten	omfång,	vikt	och	färg.	Friedlander	(2019)	menar	att	kraft	(eng.	power)	och	
flexibilitet	är	vad	som	klassificeras	i	det	tyska	fachsystemet.	Det	tyska	fachsyste-
met	utvecklades	på	slutet	av	1900-talet	och	klassificeringen	anses	som	en	hjälp	
för	sångare	att	veta	vilken	kategori	de	befinner	sig	i	och	gör	det	därmed	lättare	
för	operahus	och	agenturer	att	kontakta	rätt	person	till	rätt	roll.	Enligt	McGinnis	
(2010)	 är	 fachsystemets	 kategorisering	 av	 rösten	 något	 som	 rör	 nästan	 alla	
aspekter	av	det	professionella	operasångaryrket	 i	Europa	och	att	det	 först	och	
främst	 används	 för	 casting	 och	 därefter	 till	 röstens	 kategori	 och	 typ.	 Definit-
ions.net	skriver	också	att	ibland	kan	samma	roll	göras	av	olika	fach,	exempelvis	
beroende	på	om	det	är	tyskt	eller	italienskt	system.	Friedlander	skriver	att	det	är	
viktigt	 att	 veta	 sitt	 fach	 (eng.	 compartment)	och	beskriver	 fachsystem	som	en	
guide	for	just	auditionrepertoar.		
	
German	fach	system	bygger	på	Kloibers	(2016)	system	i	röstkategorisering	och	
anses	vara	standardreferens	i	dagens	praktik.	Fachsystemet	är	indelat	i	kategori-
erna	seriösa-fach	och	karaktär-fach,	där	karaktärs	fach	(spiel	und	charakter)	stäl-
ler	större	krav	på	skådespelarfärdigheter	och	seriösa	fach	(seriöse	fächer)	är	mer	
dramatiska	och	oftast	huvudroller.		Sopraner	delas	in	i	följande	kategorier:		
	
Beginner	soprano	(Anfägerin	Sopran)-	A	light,	high	voice	with	a	youthful	
quality	
	
Soubrette	(Spielsopran)-	A	young	soprano	with	a	bright,	flexible	voice	who	
appears	energetic	and	youthful	on	stage	
	
Lyrisk	Koloratur	(Lyrischer	Koloratursopran)-	A	high	bright	flexible	voice	
that	shines	in	the	upper	register	
	
Dramatisk	Koloratura	Soprano	(Dramatischer	Koloratursopran)-	A	high	
bright	flexible	voice	capable	of	considerable	power	in	the	upper	range	
	
Lyrisk	Sopran	(Lyrischer	Sopran)-	A	voice	with	warm,	beautiful	color	capa-
ble	of	long,	seamless	phrases	and	beautiful	top	notes	
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Young	 Dramatic	 Soprano	 (Jugendlich-dramatischer	 Sopran)-	 A	 young	
dramatic	soprano	with	great	power	
	
Character	 Soprano	 (Charaktersopran/Zwischenfachstimme-	 A	 bright	
metallic	voice	with	the	power	to	portray	dramatic	characters	
	
Bild	1:	Tabell	skapad	utifrån	beskrivningar	hos	Kloiber	(2016)	

2.1.2 Figaros Fach 
	
I	föreliggande	studie	är	det	de	höga	sopranerna	Barbarina,	Susanna	och	Grevin-
nan	(La	Contessa	di	Almaviva)	från	Mozarts	opera	Figaros	bröllop	som	undersöks.	
Enligt	 förlaget	 Bärenreiter	 har	Mozart	 själv	 enbart	 kallat	 rollerna	 för	 sopran-
roller.	I	fach-systemet	tillhör	däremot	rollerna	olika	kategorier.	Barbarina	är	en	
soubrette/spielsopran,	Susanna	är	en	lyrischer	sopran	och	Grevinnan	en	jugend-
lich-dramatischer	sopran.	Rollerna	har	olika	stor	del	i	operan	och	fördelningen	
av	arior	ser	ut	på	följande	sätt:	
 
Barbarina-	Soubrette/Spielsopran	
Skrevs	för	Anna	Gottlieb	
Aria:	
L'ho	perduta…	me	meschina	
	
Susanna-	Lyrischer	sopran	
Skrevs	för	Nancy	Storace	
Aria:		
Deh	vieni	non	tardar-	Version	I	
Venite	inginocchiatevi	
+	
Appendix		
Un	moto	di	gioia	
Al	desio	di	chi	t´adora	
Deh	vieni	non	tardar	Version	II	
	
Grevinnan	-	Jugendlich-dramatischer	Sopran	
Skrevs	för	Luisa	Laschi-Mombelli	
Aria:		
Porgi	amor	qualche	ristoro	
Dove	sono	i	bei	momenti		
	
Bild	2:	Beskrivning	av	rollerna	Barbarina,	Susanna	och	Grevinnan	utifrån	McGinnis	(2010)	
samt	Bärenreiter	klaverutdrag	

 
 
 



 9	

2.1.3 Fach och sångteknik  
 
Vilket	fach	en	sångare	tillhör	tycks	vara	svårdefinierbart,	och	ofta	används	begreppen	
omfång,	klang,	vikt,	färg	och	timbre.	Sundberg	(2007)	beskriver	klangfärg	som	en	ljud-
kvalité	där	två	olika	människor	låter	olika	även	om	de	sjunger	samma	ton.	Arder	(2006)	
menar	däremot	att	det	är	formanterna	(förstärkta	övertoner	i	ansatsröret)	som	skapar	
sångares	individuella	klang,	och	Sundberg	lägger	till	att	klangfärg	beror	på	fonation	och	
artikulation	hos	sångaren.	Christy	(1990)	menar	att	rösten	kräver	dramatiska	uttryck	
och	möjlighet	för	att	variera	röstens	färg	genom	register	och	omfång.	Tjelland	(2006)	
menar	däremot	att	röstens	klang	borde	kategoriseras	genom	vikt	snarare	än	klangfärg.	
Christy	menar	att	klang	kan	produceras	genom	sångarens	fantasi	och	framkallande	av	
känslor	medan	Tjelland	beskriver	att	sångarens	timbre	(uttalas	”tämbre”)	som	en	”med-
född	”rösttyp”	och	att	klangen	är	ett	resultat	av	vibrato,	omfång,	flexibilitet	och	tessitura	
samt	den	individuella	utövarens	personlighet	och	karaktär.	Medlyn	(2016)	påpekar	där-
emot	vikten	av	sångarens	kroppsliga	aktivitet,	kroppsmassa	och	substans	för	att	uppnå	
en	stabil	tonproduktion	och	klang.	Ju	mer	massa	desto	mer	färg	kan	produceras	enligt	
Medlyn.		
	
Eken	(1998)	menar	att	det	finns	två	olika	kroppstyper.	Den	spända	rigida	kroppstypen	
och	den	underspända	kroppstypen	kopplat	till	tjocka	och	tunna	stämband.	Den	rigida	
har	spänd	överkropp,	hård	solar-plexus	och	är	aggressiv.	Den	underspända	kroppstypen	
är	ofta	svag,	lutande	och	har	en	inåtgående	solar	plexus.	Eken	beskriver	rösten	som	ett	
arv	och	som	en	medfödd	talang.	Sångaren	kan	inte,	som	violinisten,	gå	ut	å	köpa	ett	in-
strument	av	bättre	kvalité,	utan	behöver	lära	sig	att	leva	med	sitt	medfödda	instruments	
grundkvalitet.	Andningen	är	enligt	Thomasson	(1999)	oerhört	betydelsefull	för	röstor-
ganets	funktion	och	fonation.	Friedlander	(2019)	menar	att	sångaren	behöver	förmågan	
att	andas	in,	andas	ut	och	reglera	det	subglottala	andningstrycket	som	är	optimalt.	Det	
krävs	att	sångaren	fyller	sig	med	luft	snabbt	och	tyst	utan	att	koppla	in	huvud,	nacke	el-
ler	axlar.	Enligt	Sundberg	(2007)	finns	det	samband	mellan	andningen	och	fonationen.	I	
sång	ställs	det	särskilt	höga	krav	på	snabbhet	i	andningen	och	en	ej	tillfredställande	and-
ningsteknik	ger	tyngre	arbete	för	larynx	(struphuvudet).	Sundberg	skriver	att	felaktig	
fonation	kan	botas	med	ändrad	andning.	Eken	(1998)	skriver	att	det	behövs	ett	medfött	
funktionellt	överskott	som	kan	bära	och	detta	är	betingat	av	de	resonatorer	som	finns	i	
kropp	och	hals.  
 

2.1.4 Vad är en vacker röst? 
 
Eken	(1998)	menar	att	det	finns	en	medfödd	vacker	röst,	en	naturlig	musikalitet	och	ett	
konstnärligt	gemyt.	Till	detta	behövs	enligt	Eken	psykiska	och	 fysiska	egenskaper	som	
kan	utnyttja	den	”medfödda	gåvan”	och	den	”medfödda	klangskönheten”.	Tjelland	(2006)	
beskriver	 en	 vacker	 röst	 som	 egaliserad,	 uthållen,	 utan	muskelspänningar,	med	 tydlig	
text,	samt	att	sångaren	lätt	ska	kunna	expandera	och	diminuera.	Dock	ska	sångare	inte	ha	
inövade	mönster	för	att	lyfta	larynx	i	samband	med	tonhöjd	eftersom	detta	exempelvis	
leder	till	förlorad	egalitet	av	rösten.	Christy	(1990)	skriver	att	publiken	vill	ha	ett	fritt	och	
spontant	 ljud	och	vill	 inte	 vare	 sig	 se	 eller	höra	 ansträngning	hos	 sångaren.	 Sundberg	
(2007)	menar	att	 sopraner	behöver	variera	 larynxhöjden	med	 fonationsfrekvensen	ef-
tersom	 deras	 svalg	 är	 kortare	 än	 hos	 exempelvis	 mansröster	 och	 kräver	 därför	 en	
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positionsändring	genom	sträckning	av	svalgväggarna.	Bilden	nedan	beskriver	Sundbergs	
teorier	om	en	vacker	röst:	
  

Bild	3:	Figur	utformad	enligt	text	av	Sundberg	(2007)	

 

2.2 Tidigare forskning inom området 
 
Enligt	en	studie	av	Cleveland	(1977)	är	det	munnen	och	svalgets	längd	som	avgör	sånga-
rens	röstfack.	Studien	gjordes	på	mansröster	och	resultaten	visade	att	högre	formantfre-
kvens	på	samma	tonhöjd	(förstärkta	övertoner	i	ansatsröret)	tillhörde	ljusare	mansrös-
ter	som	tenorer	och	lägre	tillhörde	basar.	Enligt	Cotton	(2007)	finns	det	konflikter	mel-
lan	nutida	och	historiska	perspektiv	när	det	gäller	röstkategorisering.	Studien	visar	att	
kunskapen	inom	röstvetenskapen	fortsätter	att	ge	kunskap	om	röstklassificering	och	
röstens	fysiologiska	karaktär.	Detta	innebär	också	att	det	enligt	Cotton	borde	skapas	ett	
mindre	kontroversiellt	sätt	att	bedöma	sångares	rösttyp.	En	grundligare	förståelse	av	
den	fysiska	rösten	kommer	i	framtiden	att	kunna	ge	en	mer	exakt	bild	av	röstens	och	in-
strumentets	möjligheter.	Dock	kommer	åsikterna	om	vilken	operarepertoar	som	är	
lämplig	för	en	viss	sångare	alltid	att	hemsöka	lärare	och	sångare	så	länge	fach-systemet	
behandlas	synonymt	med	rösttyp.	Fach-systemet	fortsätter	betraktas	som	en	lista	över	
roller	i	lämplig	rösttyp,	trots	ifrågasättandet	utifrån	vare	sig	historiska	perspektiv	eller	
studier	av	sångare	med	samma	tessitura.		
	
Leandersson	 (1987)	 undersökte	mellangärdesmuskelns	 betydelse	 för	 fonationen.	 Stu-
dien	 genomfördes	på	 sångare	 och	 icke-sångare	 som	genomförde	 samma	övningar	 och	
fonationsriktade	uppgifter.	Uppgifterna	löstes	med	aktivering	av	muskeln	och	sedan	utan	
och	resultaten	visar	att	mellangärdesmuskeln	hade	en	urskiljbar	påverkan	på	fonationen.	
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Samma	resultat	hittade	även	Iwarsson	(1998)	i	en	studie	gjort	på	otränade	röster.	 I	en	
studie	av	Erickson	(2011)	undersöktes	intonation	och	påverkan	av	timbre,	vibrato,	into-
nation	och	sånglig	karaktär	bland	tolv	sopraner	och	elva	mezzosopraner.	Resultatet	visar	
att	vibratot	inte	hade	någon	påverkan	på	intonationen	bland	sångarna.	Det	fanns	inte	hel-
ler	 någon	 effekt	 på	 formanterna	 i	 de	 olika	 tonhöjderna.	 Resultatet	 visade	 däremot	 att	
sångarna	formade	klangen	genom	vibratot.	Konklusionen	i	studien	blev	att	intonation	är	
en	komplex	samansättning	av	olika	faktorer	och	parametrar	däribland	exempelvis	vibra-
tot.	Det	naturliga	vibratots	frekvenser	tycks	vara	svårmätbart	enligt	en	studie	av	Ixone	
och	Alfonso	(2007).	Vibratots	effekter	och	tonhöjdssynkroniseringar	(eng.	pitch	synchro-
nous	variations)	tolkades	genom	en	apparat	som	sedan	analyserade	dess	akustiska	egen-
skaper.	Resultatet	visade	också	att	det	var	lättare	att	mäta	det	konstgjorda	vibratot	än	det	
mänskliga	och	att	det	kommer	behövas	bättre	verktyg	för	att	göra	mätningar	i	framtiden.	
Kubo,	Kobayashi,	Toda,	Neubig,	Sakti	och	Nakamura	(2017)	har	också	studerat	röstklang.	
Även	denna	studie	menar	att	det	är	svårmätbart	och	att	konstgjorda	röster	är	lättare	att	
mäta	än	naturliga.	I	en	observationsstudie	av	Erickson	(2018)	om	röstens	tessitura	och	
omfång	skulle	så	kallade	amatörlyssnare	och	professionella	lyssnare	placera	sångare	i	ka-
tegorierna	sopran	med	ljus	timbre,	sopran	med	mörk	timbre	och	mezzosopran.	Resultatet	
visade	att	amatörlyssnare	gav	samma	svar	som	de	professionella.		

2.2 Teoretiskt perspektiv 
 
I	det	teoretiska	perspektivet	presenteras	rubrikerna	Konstnärlig	forskning	samt	Kvalita-
tiv	och	kvantitativ	forskning.		

2.3.1 Konstnärlig forskning 
 
Arlander	(2014)	menar	att	varje	konstform	borde	ha	en	egen	metod	för	forskning	för	att	
göra	den	rättvisa.	Arlander	uttalar	också	i	Vetenskapsrådets	årsbok	att	den	konstnärliga	
forskningen	behöver	existera	eftersom	den	borde	kunna	kritisera	vetenskapen	på	
samma	sätt	som	kritiken	mot	konsten.	Krikkopelto	(2011)	beskriver	konstnärlig	forsk-
ning	på	följande	sätt:	”an	artist	changes	their	artistic	medium	into	a	medium	of	research”	-	
(Krikkopelto	2011	s.3)	
	
Ett	annat	sätt	att	se	det	på	är	att	den	konstnärliga	forskningens	resultat	skapar	ett	till-
fälle	och	en	möjlighet	(medium)	för	diskussion	och	bedömning	oberoende	av	forskning-
ens	slutsatser,	menar	Krikkopelto	(2011).	Resultatet	blir	sedan	en	sorts	vetenskaplig	
konstnärlig	uppfinning	(reserach	outcome),	och	det	skapas	en	uppfinnare	och	konstnär-
lig	forskare.	Den	konstnärliga	forskaren	blir	dessutom	expert	på	ämnet	de	själva	har	
skapat.	Den	konstnärliga	undersökningen	kommer	ständig	att	förändras.	När	forskaren	
transformerar	det	konstnärliga	arbetet	till	”the	medium”	blir	konstverket	ett	verktyg	för	
skapande	och	uppfinning.	Kupferberg	(2009)	menar	att	den	konstnärliga	forskningen	
behöver	var	intuitiv.	Målet	behöver	enligt	Kupferberg	inte	leda	till	en	begreppslig	förstå-
else,	snarare	handla	om	förmedling	av	personligt	förankrade	upplevelser.	
	
I	föreliggande	studie	styr	det	konstnärliga	arbetet	forskningens	resultat	och	kommer	ej	
påverkas	av	andra	teoretiska	perspektiv.	Undersökningen	är	med	andra	ord	ett	medium	
för	 forskning	 i	 linje	med	Krikkopelto	 (2011).	 Studien	är	också,	 i	 linje	med	Kupferberg	
(2009)	ingen	rationell	rekonstruktion	av	verkligheten,	utan	snarare	en	intuitiv	och	prak-
tisk	undersökning	av	en	soubrettes	röst	i	andra	sopranfachs	repertoar.		
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2.3.1 Kvalitativ och kvantitativ forskning  
 
Föreliggande	studie	är	en	kvalitativ	studie	med	kvantitativa	inslag.	Den	är	kvalitativ	ef-
tersom	det	används	ett	poängsystem,	men	kvantitativ	i	tolkandet,	och	arbetets	uppbygg-
nad.	Enligt	Bryman	(2018)	är	skillnaderna	på	kvalitativa	och	kvantitativa	studier	deras	
synsätt	på	relation	mellan	teori	och	praktik.	I	kvantitativ	forskning	läggs	tyngden	av	stu-
dien	på	ett	 induktivt	synsätt	med	exempelvis	tolkningar	av	teorier	eller	siffror	och	där	
världen	är	absolut.	I	kvalitativa	studier	finns	utrymme	för	att	tolka	verkligheten,	och	där	
världen	ses	som	förändringsbar.	Det	har	därför	i	 föreliggande	studie	valts	en	kvalitativ	
forskningsmetod,	men	med	inslag	av	kvantitativa	moment.	
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3 Metodkapitel  
 
I	detta	kapitel	presenteras	val	av	undersökningsmetoder	och	analysmetoder,	samt	studi-
ens	design	och	etiska	överväganden.		

3.1 Val av metod 
 
I	detta	avsnitt	presenteras	de	valda	undersökningsmetoderna	loggbok	och	videoinspel-
ningar.		

3.1.1 Val av undersökningsmetoder 
 
I	detta	kapitel	presenteras	metoderna	som	använts	för	att	kommentera	självobservat-
ionsprocessen.	Som	metod	för	studien	har	ljudinspelning	och	loggbok	använts.	
	
Ljudinspelning 
I	föreliggande	studie	har	ljudinspelningar	använts.	Den	ger	enligt	Björndal	(2005)	möj-
ligheter	att	täcka	komplexiteten	i	den	inspelade	situationen	och	att	konservera	sina	ob-
servationer.	Filen	finns	alltid	tillgänglig	för	analys	och	kan	spelas	upp	obegränsat	antal	
gånger.	Dessutom	kan	repetitioner	av	samma	situation	leda	till	nya	oupptäckta	element	
för	varje	uppspelning.		En	ljudinspelning	ger	enligt	Björndal	möjlighet	till	en	konstruktiv	
självkonfrontation,	som	både	skapar	en	distans	och	hjälper	observatören	att	vara	kritisk.	
Även	Eken	(1998)	rekommenderar	att	ljudinspelningar	görs	för	att	dokumentera,	analy-
sera	och	sedan	reflektera	och	lära	av	materialet.	Det	kan	enligt	Björndal	uppstå	inform-
ationskaos	i	hjärnan	om	den	utsätts	för	flera	intryck	samtidigt.	Han	menar	att	det	därför	
är	en	fördel	att	enbart	använda	sig	av	ljudinspelningar	där	de	kroppsliga	redskapen	inte	
är	relevanta.	 
 
Loggbok 
För	att	 lättare	komma	ihåg	tankar,	reflektioner,	 idéer	och	information	är	 loggboksskri-
vande	enligt	Björndal	(2005)	en	lämplig	metod	att	använda	sig	av.	Genom	att	använda	sig	
av	anteckningar	från	loggboken	i	efterhand	kan	situationer	klargöras	och	väcka	minnen	
som	annars	kanske	hade	glömts.	Loggboken	anses	vara	privat	och	kan	vara	antigen	struk-
turerad	eller	ostrukturerad.	Ostrukturerade	loggböcker	ger	möjlighet	att	anteckna	utan	
begränsningar	och	krav.	På	så	sätt	kan	till	exempel	omedvetna	faktorer	och	reflektioner	
framkomma.	Dock	kan	det	enligt	Björndal	vara	svårare	att	tolka	den	ostrukturerade	for-
men	av	 loggböcker	än	till	exempel	strukturerade	där	det	sorteras	 i	 till	exempel	teman,	
beskrivningar,	 reflektioner	 eller	 anekdoter.	 I	 föreliggande	 studie	har	 en	ostrukturerad	
loggbok	använts,	som	sedan	sorterades	enligt	mönster	till	en	strukturerad	form	för	logg-
bok	

3.1.2 Val av analysmetod 
 
Föreliggande	studie	handlar	om	att	hitta	skillnader	i	soubretterösten	i	andra	sopraners	
röstfack.	Braun	och	Clarke	(2006)	menar	att	den	valda	analysmetoden	måste	samspela	
med	forskningens	syfte.	Eftersom	tematisk	analysmetod	söker	utifrån	epistemologiska	
och	ontologiska	frågeställningar	(läran	om	existens	och	kunskap)	efter	mönster	och	te-
man	anses	det	som	en	lämplig	metod.		En	bra	tematisk	analys	uppnås	enligt	Braun	and	
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Clarke	genom	tydliga	transkriberingar	som	flera	gånger	kontrolleras	mot	inspelningen	
för	att	säkerställa	data.	Sedan	behöver	transkriberingarna	tolkas	och	slutligen	krävs	en	
sammanfattning	där	sambanden	mellan	vad	som	tycks	höras	och	hur	det	har	tolkats.	
Varken	resultat	eller	teman	ska	framskyndas.		
	
Jag	har	utformat	ett	eget	poängsystem	till	föreliggande	studie	för	att	kunna	analysera	re-
sultaten	på	ett	konkret	sätt.	Systemet	bygger	på	bakgrundskapitlet	med	utvalda	faktorer	
som	anses	vara	viktigt	för	att	en	röst	ska	uppfattas	som	vacker.	Systemet	innehåller	ka-
tegorierna	vibrato,	klang,	andning	och	expansion	och	skapades	utifrån	bakgrunds-
kapitlets	beskrivningar	av	rösten.		
	

3.2 Design av studien 
 
I	detta	avsnitt	presenteras	Val	av	musikaliskt	gestaltande	projekt,	Val	och	genomförande	
av	dokumenterade	 situationer,	Bearbetning	och	analys	av	dokumentationen	samt	 Etiska	
överväganden,	giltighet	och	tillförlitlighet.			

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
 
Målet	med	studien	var	att	undersöka	en	soubretteröst	i	andra	sopraners	fach	samt	ta	
reda	på	vilket	utrymme	soubretter	har	i	repertoaren.	För	att	avgränsa	arbetet	och	inte	
behöva	påverkas	av	olika	kompositörs	tonspråk	och	tekniker	är	alla	ariorna	ur	samma	
opera,	Figaros	bröllop	av	Wolfgang	Amadeus	Mozart.	Rollerna	som	undersöks	är	Barba-
rina,	Susanna	och	Grevinnan	(La	Contessa).	Rollernas	arior	spelades	sedan	in	i	samma	
lokal.	Inspelningarna	gjordes	utan	publik,	enbart	ljudinspelningar	och	med	ackompanje-
mang	från	Youtube.	Målet	är	att	enbart	rösten	och	röstens	eventuella	föraningar	i	olika	
fach	står	i	fokus.			

3.2.2 Val och genomförande av dokumenterade situationer 
 
Ljudinspelning 
 
För	att	kunna	höra	rösten	och	analysera	sångtekniska	aspekter	har	ljudinspelningar	an-
vänts.	Jag	har	vid	varje	tillfälle	ställt	en	iPad2	ca	4	meter	ifrån	mig	själv	när	jag	sjunger.	
Inspelningarna	 är	 gjorda	 i	 konsertsalen	 vid	 Musikhögskolan	 Ingesund	 7.01.22	 och	
22.01.07.	Det	har	vid	 två	av	 inspelningarna	använts	en	Bluetoothhögtalare	och	det	går	
därför	höra	en	liten	skillnad	i	ljudkvalité	jämfört	med	enbart	ljud	från	iPhone.	Vid	analys-
tillfällena	har	ljudet	spelats	upp	via	en	MacBook	Air,	både	med	och	utan	hörlurar.		
 
Ostrukturerad loggbok 
 
I	föreliggande	studie	har	en	ostrukturerad	loggbok	använts	för	att	samla	in	data.	Denna	
har	förts	både	innan	och	efter	ljudinspelningarna,	men	först	och	främst	under	instude-
ringsperioden.	Loggboken	finns	genom	appen	”Anteckningar”	och	fanns	därför	alltid	till-
gänglig	 i	 alla	 sammanhang	 genom	 telefonen	 och	 datorn.	 Denna	 har	 skrivits	 mellan	
10.07.21	och	2.03.22.		
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3.2.3 Bearbetning och analys av dokumentationen 
 
Materialet	analyserades	genom	en	tematisk	analys	samt	ett	eget	designat	poängsystem.	
Poängsystemet	resulterade	i	en	tabell	där	olika	fach	och	arior	kan	jämföras.	Lyssnandet	
och	fokusområden	låg	på	kategorierna	vibrato,	andning,	klang	och	expansion.	Dessutom	
läggs	poängen	ihop	och	arian	får	även	en	summa	av	något	som	skulle	kunna	ses	som	lämp-
lighet.		
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild	4:	Beskrivning	av	poängsystemet	skapat	för	föreliggande	studie	

3.2.4 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet 
	
Forskningsetik	beskrivs	enligt	Johannson	och	Svedner	(2010)	genom	att	visa	hänsyn	och	re-
spekt.	De	påpekar	även	likabehandling	av	fakta	vare	sig	den	stödjer	forskningen	eller	inte.	I	
föreliggande	studie	genomförs	en	självobservation	vilket	underlättar	utifrån	etiska	övervä-
ganden.	Eftersom	jag	agerar	som	både	föremål	och	bedömare	i	studien	ska	det	påpekas	att	
de	dubbla	rollerna	kan	ha	påverkat	varandra	i	exempelvis	vad	som	anses	bra	enligt	mina	
ideal.	Forskningen	skulle	kunna	ses	som	intuitiv	och	praktisk	och	inte	bara	objektiv.	Jag	har	
dock	försökt	ställa	mig	neutralt	till	forskningens	datainsamling	och	resultat.		
	
Björndal	(2005)	påpekar	risker	med	inspelningars	konstlade	situation	och	därmed	forsk-
ningens	tillförlitlighet.	Jag	har	i	föreliggande	studie	försökt	göra	inspelningarna	så	lika	som	
möjligt	genom	att	exempelvis	använda	en	digital	pianist	via	Youtube.	Jag	har	också	spelat	in	i	
samma	lokal	vilket	innebär	att	ljudet	och	rumsklangen	blir	ungefär	samma	på	alla	inspel-
ningar.	Dock	behövdes	det	olika	dagar	för	inspelningarna	vilket	kan	ha	lett	till	variation	i	re-
sultatet.	I	analysperioden	har	jag	stöttat	mig	på	poängsystemet	eftersom	det	ger	tydliga	svar	
på	röstens	ändringar	i	olika	arior.	Dock	är	det	omöjligt	att	i	praktiken	vara	absolut	objektiv	i	
en	självobservationsprocess.	Det	har	varit	ett	mål	att	i	den	egna	gestaltandeprocessen	att	ef-
tersträva	en	så	neutral	förhållning	till	resultaten	som	möjligt.		
	
Studiens	validitet	handlar	enligt	Kvale	(2009)	om	hållbarhet	och	trovärdighet.	Validitetsbe-
greppet	handlar	om	studiens	relevans,	riktighet	och	giltighet.	Föreliggande	observationsstu-
die	är	unik	i	det	att	den	baseras	på	just	min	röst	och	min	upplevelse	av	att	sjunga	andra	
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sopraners	fach.	Skulle	någon	annan	göra	samma	sak	kanske	inte	det	hade	givit	samma	resul-
tat.	Detta	stärks	genom	val	av	samma	lokal,	tid	och	rum	samt	att	jag	eftersträvat	en	nog-
grannhet	i	arbetet.		
	
Tillförlitligheten	av	arbetet	handlar	enligt	Kvale	(2010)	om	arbetets	trovärdighet.	Min	
uppfattning	är	att	”Fach	the	system”	kan	anses	vara	trovärdigt,	eftersom	en	självobser-
vation	har	genomförts,	det	finns	ljudinspelningar	och	loggböcker	som	kan	rättfärdiga	re-
sultaten.	Dock	finns	det	inte	ljudinspelningar	över	en	längre	tidsperiod,	vilket	skull	
kunna	ha	stärkt	resultaten	ytterligare.	Det	skulle	även	ljudinspelningar	i	olika	rum	
kunna	göra.		
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4 Resultat  
 
I	detta	kapitel	presenteras	resultatet	av	de	analyser	som	har	gjorts	av	soubrettrösten	i	
andra	sopran-fach.	Rubrikerna	som	presenteras	är	Soubretterösten	i	olika	sopran-fach	och	
Soubrettens	utrymme	

4.1 Soubretterösten i olika sopran-fach 
 
I	detta	avsnitt	presenteras	rubrikerna	Poängsystemet	samt	Röstfackets	påverkan	på	rös-
ten	genom	vibrato,	klang,	andning	och	expansion.		

4.1.1 Poängsystemet 
 
Inspelningarna	analyserades	tematiskt	och	poängsattes	i	ett	poängsystem	designat	till	
föreliggande	studie.	Resultaten	är	sammansatta	av	poängtabellen	tillsammans	med	an-
teckningar	från	loggboken.	I	poängsystemet	sorteras	röstens	vibrato,	andning,	klang	och	
expansion	i	de	olika	ariorna.	Ariorna	tilldelas	en	siffra	mellan	1-6	där	6	är	bäst	och	1	är	
sämst.	På	så	sätt	kan	siffror	och	värden	jämföras	mellan	de	olika	sopranariorna.	

Barbarina-		
”L'ho		
Perduta”	

	 	 	 	

Vibrato		 Andning	 Klang		 Expansion	 Summa	
6	 6	 6	 3	 20	
Susanna-		
”Deh	vieni	non	
tardar”	

	 	 	 	

Vibrato	 Andning	 Klang	 Expansion	 Summa	
6	 5	 6	 5	 21	
Susanna-		
”Venite	
inginoc-
chiatevi”	

	 	 	 	

Vibrato	 Andning	 Klang	 Expansion	 Summa	
6	 6	 6	 2	 19	
Grevinnan-	
”Porgi	amor”	

	 	 	 	

Vibrato	 Andning	 Klang	 Expansion	 Summa	
5	 6	 6	 6	 24	
Grevinnan-	
”Dove	sono”	

	 	 	 	

Vibrato	 Andning	 Klang	 Expansion	 Summa	
5	 4	 A)6	B)4	 5	 18	



 18	

Bild	5:	Poängtabell	skapad	till	föreliggande	studie	

 

4.1.2 Röstfackets påverkan på rösten 
 
Röstfackets påverkan på vibrato 
 
Vibratots	påverkan	i	de	olika	ariorna	varierar	i	liten	grad.	Vibratot	har	inte	medvetet	
styrts,	utan	kommit	naturligt	i	tekniken	och	repertoaren.	Vibratot	betygsattes	efter	vi-
bratots	storlek	och	dess	omfång	där	6	är	bra	och	1	är	ej	tillfredställande.	Enligt	diagram-
met	ändras	vibratots	poäng	enbart	i	Grevinnans	”Porgi	amor”	med	5	poäng.	Den	har	
längst	sångbara	linjer	och	detta	skulle	kunna	vara	en	anledning	till	att	vibratots	intervall	
ej	får	toppbetyg.	Musikaliskt	sett	bjuder	den	även	in	till	mer	vibrato	och	det	behövs	en-
ligt	loggboken	hållas	tillbaka	för	att	undvika	så	kallade	skakningar.	Vibratot	ändras	inte	
nämnvärt	i	vare	sig	Barbarina	eller	Susanna,	men	Grevinnans	andra	aria	”Dove	sono” på-
verkas	på	grund	av	rösttrötthet.	”Porgi	amor”	har	även	en	6a	i	expansion,	vilket	skulle	
kunna	vara	ett	svar	på	vibratots	ändringar.	Vibratot	används	i	alla	arior	och	finns	med	
naturligt	i	sångtekniken.		
 
Röstfackets påverkan på klang 
 
Röstens	klang	betygsätts	efter	röstens	klangfärg,	massa,	karaktär	och	tonens	riktning.	
Röstfackets	påverkan	på	klangen	är	liten	enligt	diagrammet,	med	mindre	anmärkningar.	
Klangen	i	såväl	soubrettearian	”L'ho	perduta”	som	de	andra	sopranariorna	har	fått	en	
6a,	med	enbart	några	få	undantag.	I	Susannas	”Venite	inginocchiatevi”	finns	det	vid	ett	
tillfälle	ett	stort	hopp	nedåt,	och	klangen	ändras	för	mycket	för	att	det	ska	uppfattas	
vackert.	Detta	gäller	bara	3	toner	och	var	inte	tillräckligt	för	att	betygsätta	hela	arian	
nedåt.	Däremot	har	”Dove	sono”	fått	resultatet	”A)	6	B)	4”	som	betyder	att	A-delen	av	
arian	har	fått	en	6a	i	klang	och	B-delen	av	arian	har	fått	en	4a.	Första	delen	inbjuder	till	
en	växande	vacker	klang	som	mynnar	ut	i	en	längre	uppbyggande	fras.	Här	är	soubrett-
klangen	enligt	loggboken	”full	blom”.	I	B-delen	har	mjölksyran	börjat	komma	in,	det	
finns	mindre	utrymme	för	expansion	och	arian	blir	mer	som	ett	jobbigt	träningspass.	
Här	sjunker	klangens	betyg	från	6	till	4	och	rösten	blir	mindre	fyllig	och	rund	än	den	var	
i	a-delen.		
 
Röstfackets påverkan på andningen 
 
Andningen	är	i	diagrammet	betygsatt	efter	så	kallade	”tillåtna”	andningar	och	”förbjudna”	
andningar.	De	”tillåtna”	är	antingen	efter	en	 fras	eller	på	ett	naturligt	sätt	 i	en	 fras.	De	
förbjudna	andningarna	bryter	frasen,	meningen,	texten	eller	verkar	onaturliga	i	samman-
hanget.	I	de	”förbjudna	andningarna”	blir	andningen	också	högre	och	mindre	grundat	i	
kroppen	och	 tekniken.	Detta	har	också	 tagits	med	 i	beräkningen	när	betyget	har	satts.	
Enligt	diagrammet	var	andningen	bäst	 i	Barbarinas	 ”L'ho	perduta”,	 i	 Susannas	 ”Venite	
inginocchiatevi”	och	i	Grevinnans	”Porgi	amor”.	Här	fanns	enbart	så	kallade	”tillåtna	and-
ningar”,	 inga	onödiga	andningar	och	fraserna	bryts	aldrig.	Andningarna	är	också	djupa	
och	grundade	och	är	nästan	ljudlösa.	I	exempelvis	”Porgi	amor”	hade	7	meningar	av	11	
möjliga	stora	utrymmen	och	god	tid	för	djup	andning.	Dessutom	hade	alla	7	av	11	vokalen	
O	till	att	börja	med	vilket	underlättar	för	både	andning,	expansion	och	klang.	
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	”Porgi	amor	ger	mest	av	alla	ariorna	möjlighet	att	andas,	växa	in	och	blomma	ut	på	tonen	
samtidigt	som	det	inte	är	långa	fraser	och	tempot	är	rörligt”	–	Loggboken	7/1-22	
	
Susannas”	Deh	vieni”	fanns	några	andningar	som	skulle	kunna	tas	bort,	men	som	också	
kan	vara	kvar.	Dessa	andningar	är	strategiskt	placerade	i	frasen	och	förstör	inget	musika-
liskt	och	platsar	i	föreliggande	studie	bland	”tillåtna”	andningar.	”Deh	vieni	non	tardar”	
har	därför	fått	en	5a	istället	för	en	6a	i	diagrammet.	Grevinnans	”Dove	sono”	har	däremot	
fått	en	4a.	Detta	beror	på	extra,	men	ändå	”tillåtna”,	andningar	som	i	”Deh	vieni”,	men	även	
några	”förbjudna”	andningar	det	inte	finns	utrymme	för.	Dessa	andningar	står	i	vägen	för	
musiken	och	det	är	onaturligt	att	de	finns	med.	De	bryter	frasen,	texten,	meningen	och	
flödet	och	de	finns	inte	tid	att	andas	djupt	och	fortsätta	på	ett	naturligt	sätt.	Det	fanns	med	
andra	ord	förbjudna	andningar	både	i	Susanna	och	Grevinnan,	men	mer	i	Grevinnan	som	
också	 ligger	 längst	 ifrån	 soubretten	 Barbarina.	 I	 Grevinnans	 ”Dove	 sono”	 hörs	 inand-
ningen	väl	på	inspelningen,	vilket	skulle	kunna	tyda	på	en	hög	andning.	Den	ljudliga	och	
höga	andningen	gör	att	Grevinnans”	Dove	sono”	hamnar	på	en	4a.		
	
Röstfackets påverkan på expansion 
 
Expansionen	är	i	diagrammet	betygsatt	utifrån	röstens	egalisering	(enhetlighet),	uthål-
lighet,	och	plats	för	att	göra	diminuendo	och	crescendo	i	ett	fritt	och	spontant	ljud.	Bety-
gen	skiljer	sig	från	Susannas	2a	i	”Venite	inginocchiatevi”	till	Grevinnans	”Porgi	amor”	
med	en	6a.	I	Susannas	”Venite	inginocchiatevi”	är	rösten	egaliserad,	uthållen	och	har	ej	
svårigheter	att	göra	crescendo	eller	diminuendo,	men	just	utrymmet	för	expansionen	
tycks	inte	finnas	i	musiken	och	betyget	blir	därför	en	2a.	I	Barbarinas	”L'ho	perduta”	är	
betyget	en	3a	eftersom	hon	i	slutet	får	möjlighet	att	briljera	och	expandera	rösten	via	en	
kadens.	I	loggboken	beskrivs	Barbarinas	möjligheter	som:	
	
”Kortare	fraser	i	”Venite	inginocchiatevi	i”	gör	att	min	röst	inte	riktigt	hinner	ut	innan	ex-
empelvis	tonen	byter,	eller	frasen	byts	eller	bryts”	–	Loggboken	7/1-22	
	
Vidare	beskriver	loggboken	upprepningen	av	”A	chi	sa	dove	sarà”	i	början	på	Barbarinas	
aria	som	en	möjlighet	för	att	byta	uttryck	och	befästa	det	hon	precis	sa.	Dock	är	melodin	
enligt	loggboken	ingen	intressant	melodi,	och	rösten	låter	därmed	lika	dan	på	båda	upp-
repningarna.	På	topp	finns	Grevinnans	”Porgi	amor”	med	en	6a,	vilket	ligger	mycket	i	
den	musikaliska	utformningen	av	fraserna.	Grevinnan	har	inga	stora	språng,	vilket	hjäl-
per	egaliseringen.	Arians	utformning	ger	möjlighet	till	djupa	andningar	och	god	tid	för	
ansats.	Grevinnan	har	stort	utrymme	för	expansion,	diminuendo	och	crescendo	i	arian	
”Porgi	amor”.	På	5	poäng	kommer	Susannas	andra	aria	”Deh	vieni	non	tardar”	och	Gre-
vinnans	andra	aria	”Dove	sono”.		
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4.2 Soubrettens utrymme 
	
I	detta	avsnitt	presenteras	resultat	utifrån	loggboken	genom	rubrikerna	Finalen	samt	
Ariatyp	och	Rolltyp	

4.2.1 Finalen 
 
Hur	ariorna	slutar	skulle	kunna	säga	något	om	vilket	utrymme	som	ges	till	sångaren	och	
därmed	också	röstfacket.	I	Barbarinas	aria	är	expansionen	högst	i	slutet	och	bjuder	även	
in	till	ett	litet	ornament	som	en	kadens.	Slutet	med	texten	”cosa	dirà”	ger	möjlighet	för	
djup	förberedelsesandning	där	sångaren	själv	väljer	ornament.	Barbarina	ges	möjlighet	
att	själv	bestämma	och	hon	får	ta	den	tiden	hon	vill.	Rösten	är	starkast	på	detta	ställe.	
Barbarina	avslutar	arian	själv	utan	ackompanjemang.		
 

 
Bild	6:	Barbarinas	aria	”L'ho	perduta”	hämtad	ur	Bärenreiters	Klaverutdrag	av	Figaros	
bröllop	

	
Susannas	”Deh	vieni	non	tardar	”sista	fras	”Ti	vo'	la	fronte	incoronar	di	rose”,	har	en	våg-
liknande	rörelse	första	gången	och	sedan	en	kadens	andra	gången.	Kadensen	är	dock	
inte	lång	och	utrymmet	för	Susanna	att	blomma	ut	just	där	är	några	få	sekunder.		
  

 
Bild	7:	Susannas	aria	”Deh	vieni	non	tardar”	hämtad	ur	Bärenreiters	Klaverutdrag	av	Fi-
garos	bröllop	
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Susannas	andra	aria	”Venite	inginocchiatevi”	har	en	höjdton,	men	i	en	staccato	form	som	
gör	att	den	inte	framstår	briljerande	eller	expanderande.	Den	är	kort	och	leder	vidare	till	
en	variation	av	samma	fras,	 fast	en	sekvens	nedåt.	Dock	ger	 inte	arian	 fulla	poäng	och	
enligt	loggboken	är	det	inte	optimalt.	
	

 
Bild	8:	Susannas	aria	"Venite	inginocchiatevi	"	hämtad	ur	Bärenreiters	Klaverutdrag	av	Fi-
garos	bröllop	

 
I	slutexpansionen	av	Grevinnans”	Porgi	amor”	finns	texten	”O	mi	rendi	il	mio	tesoro,	O	
mi	lascia	almen	morir”.	Båda	meningarna	börjar	med	”o”,	och	bokstaven	”m”	i	”mio”	
ger	en	skjuts	upp	till	högtonen	som	fortsätter	med	en	nedåtgående	melodislinga.	
Här	finns	stora	möjligheter	för	höjdpunkter	och	expansion.		
 

 
Bild	9:	Grevinnans	aria	”Porgi	amor”	hämtad	ur	Bärenreiters	Klaverutdrag	av	Figaros	
bröllop	

 
”Dove	sono”	av	Grevinnan	avslutas	enlig	loggboken	efter	en	krävande	snabb	del	med	
flera	långa	toner.	Det	kan	kännas	som	ett	träningspass	och	loggboken	omtalar	detta	
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som	en	typ	av	mjölksyra.	Hade	arians	slutdel	sjungits	ur	sitt	sammanhang	utan	hela	
arian	innan	hade	det	antagligen	låtit	bättre	än	med	den	slitna	rösten	och	”mjölksy-
ran”.		
	
”Jag	känner	mig	hög	i	andningen	och	hög	i	rösten,	det	är	som	att	den	sitter	i	halsen	på	mig	
mot	slutet”-	Loggboken	7/1-22	
	
	

 
Bild	10:	Grevinnans	aria	“Dove	sono	i	bei	momenti”	hämtad	ur	Bärenreiters	Klaverutdrag	
av	Figaros	bröllop	

 

4.2.2 Ariatyp och Rolltyp 
 
Resultatet	visar	den	högsta	poängsumman	för	Grevinnans	aria”	Porgi	amor”.	Den	hade	
mest	expansion	och	gjorde	att	rösten	fick	blomma	ut	ordentligt.	Om	det	är	så	att	”Porgi	
amor”	ändå	är	en	aria	som	skulle	passa	en	soubrette,	men	inte	hela	rollen,	skulle	det	då	i	
föreliggande	studie	kunna	kallas	för	en	”ariatyp”.		Grevinnan	är	inte	en	soubrettes	roll,	
och	skulle	då	kunna	kallas	för	”rolltyp”.	Soubretten	skulle	med	andra	ord	enlig	resultatet	
kunna	ha	”Porgi	amor”	(24	poäng)	som	ariatyp,	men	inte	Grevinnan	som	rolltyp.	
Soubretten	skulle	också	kunna	ha	ariorna	”Deh	vieni	non	tardar”	(21	poäng)	och	”L'ho	
perduta”	(20)	som	sina	ariatyper.	Barbarina	är	redan	soubrettens	rolltyp	och	Susanna	
ligger	nästan	som	rolltyp	med	tanke	på	att	”Venite	inginocchiatevi”	har	hela	19	poäng.	 
	
I	resultatet	skulle	man	kunna	tolka	det	som	att	Barbarina	har	det	största	utrymmet	eftersom	
hon	avslutar	själv	med	en	fermat	där	hon	tillåts	att	göra	en	kadens.	Grevinnans	”Dove	sono”	
har	också	ett	pampigt	slut	där	sångaren	får	avsluta.	Utifrån	soubretterösten	i	föreliggande	stu-
die	så	var	det	dock	lite	för	mycket	”mjölksyra”	i	musklerna	till	att	kunna	genomföra	slutet	ihop	
med	hela	arian	på	ett	pampigt	 sätt,	men	en	annan	Grevinna	kan	 tänkas	avsluta	arian	med	
bravur.	Utifrån	detta	skulle	det	kunna	tolkas	som	att	slutet	på	Barbarinas	aria	ger	mest	ut-
rymme	åt	sångaren.		
  



 23	

4.3 Sammanfattning och slutsatser  
 
Resultaten	visar	hur	en	soubretteröst	påverkas	i	andra	sopraners-fach.	Utifrån	loggbok	
och	ljudinspelningar	har	resultaten	analyserats	och	poängsatts.	Diagrammet	visar	på	att	
olika	kvalitéer	framkommer	i	soubretterösten	beroende	på	vilken	aria	som	sjungs.	Det	
behöver	nödvändigtvis	inte	vara	soubrettens	egen	aria	som	klingar	bäst,	utan	olika	fak-
torer	förbättras	i	olika	arior.	Detta	skulle	kunna	kallas	för	ariatyp	och	rolltyp.	Diagram-
met	visar	också	att	soubretterösten	framkommer	mest	i	Grevinnans	aria	med	24	poäng,	
jämfört	med	soubretten	Barbarina	som	fick	20	poäng.	Susannas	aria	visar	också	andra	
sidor	av	soubrettens	kvalitéer	än	vad	soubretten	själv	gör.	Rubriken	Finalen	visar	också	
på	hur	ariorna	avslutas	och	beskriver	att	Barbarina	får	ett	större	utrymme	genom	en	ka-
dens	än	vad	exempelvis	Susanna	får.		
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5 Diskussion  
	
I	detta	kapitel	presenteras	föreliggande	studies	Resultatdiskussion,	Metoddiskussion,	Arbe-
tets	betydelse	och	Fortsatta	forsknings	och	utvecklingsarbeten.		

5.1 Resultatdiskussion  
 
I	detta	avsnitt	diskuteras	Fach	som	medfött	problem,	Begreppet	fach	som	problem,	Audit-
ion	som	problem	samt	Fach	the	system.		

5.1.1 Fach som medfött problem  
 
Om	det	är	så	att	någon	kan	vara	en	”typisk	soubrette”,	vad	skulle	det	i	så	fall	kunna	innebära?	
Susanna	Eken	förklarar	skillnaden	mellan	tjocka	och	tunna	stämband	och	hur	rösten	klingar	
med	tanke	på	de	biologiska	förutsättningarna.	Detta	skulle	med	andra	ord	kunna	tolkas	som	
att	rösten	och	därmed	röstfacket	är	medfött.	Sundberg	(2007)	beskriver	å	andra	sidan	ett	sätt	
att	arbeta	med	röst	och	röstutveckling	genom	övningar	och	arbete.	Med	uttalanden	från	tidi-
gare	bakgrund	om	repertoarval	som	”inte	är	för	mig”	uppstår	tankar	kring	vilken	del	av	”mig”	
som	menas.	Är	det	biologiska	enligt	Eken	(1997)	eller	de	tekniska	färdigheterna	enligt	Sund-
berg	som	behöver	utvecklas	innan	repertoaren	framförs?	Fach	handlar,	som	beskrivit	i	bak-
grundskapitlet,	enligt	Kloiber	(2016)	om	olika	faktorer	som	både	röstliga	kvalitéer	och	färdig-
heter	i	karraktär	och	i	skådespeleri.	Skulle	det	kunna	vara	så	att	en	”	typisk	soubrette”	i	så	fall	
enbart	skulle	kunna	handla	mitt	utseende	och	min	personlighet?	Enligt	bakgrundskapitlet,	be-
skrivs	soubretten	enligt	Kloiber	som	både	”jüngling”	och	med	vikt	på	skådespelarfärdigheter.	
De	andra	facken	för	sopran	beskrivs	utifrån	ett	klangligt	perspektiv.	Detta	skulle	kunna	tolkas	
som	att	soubrettens	röst	inte	spelar	lika	stor	roll	som	de	andra	röstfackens	röster.	Sundberg	
skriver	om	röstutveckling	genom	övning.	Detta	skulle	kunna	tolkas	som	att	rösten	ändå	kan	
påverkas.	Utifrån	dessa	slutsatser	skulle	man	kunna	ställa	sig	frågan	om	soubretten	ändå	är	
född	till	att	alltid	vara	en	soubrette	eller	om	den	skulle	kunna	öva	sig	till	att	bli	något	annat	
röstfack.	Eller	skulle	det	då	eventuell	fortfarande	bara	bli	en	soubrette	med	flera	färdigheter?	
Resultatet	 visar	 att	 även	 soubretterösten	 kan	 sjunga	 ariorna,	men	 utifrån	 soubrettröstens	
möjligheter	och	egenskaper.		

5.1.2 Begreppet Fach som problem 
 
Enligt	bakgrundskapitlet	tycks	själva	begreppet	fach	vara	svårdefinierbart.	Det	kunde	handla	
om	en	röstlig	 indelning	efter	omfång,	vikt	och	färg	enligt	definition.net,	medan	Friedlander	
(2019)	menade	att	det	snarare	handlade	om	röstens	kraft	och	flexibilitet.	Kloiber	(2016)	be-
skrev	 skådespelarfärdigheterna	 som	 de	 viktigaste.	 Att	 göra	 en	 röstkategorisering	 skulle	
kunna	tyckas	vara	problematisk,	eftersom	det	oavsett	blir	ett	urval	där	något	väljs	och	något	
väljs	bort.	Man	skulle	också	kunna	fråga	sig	om	vad	det	är	som	väljs,	eftersom	det	inte	verkar	
finnas	en	enhetlig	blid	eller	beskrivning	om	fach	och	soubretter.	Cotton	(2007)	menade	att	
röstklassificering	är	problematisk	eftersom	det	inte	skiljs	mellan	rösttyp	och	fach.	Eftersom	
olika	epokers	kompositörer	enligt	bakgrunden	skrev	musiken	till	specifika	sångare,	skulle	det	
kunna	tolkas	som	att	inte	ens	musiken	i	sig	är	skriven	enlig	fach-beskrivningar.	Dessutom	är	
Mozarts	egen	fach-beskrivning	”sopran”	på	både	Barbarina,	Susanna	och	Grevinnan.	Ett	för-
slag	på	kategorisering,	i	samklang	med	musikens	ursprung,	skulle	kunna	vara	att	kategorisera	
rollerna	efter	just	personen	de	skrevs	för.	Det	skulle	i	så	fall	kunna	kallas	exempelvis	Mozart-
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Dorotea-Soprano.	Det	har	också	 i	resultatdelen	beskrivits	ett	 förslag	 för	begreppen	ariatyp	
och	rolltyp,	vilket	är	ett	annat	exempel	på	klassificering	men	med	färre	detaljerade	beskriv-
ningar	vilket	skulle	kunna	öppna	upp	för	flera	möjligheter.		
	

5.1.2 Audition som problem  
 
Det	tycks	vara	lätt	att	placera	en	soubrette	in	i	roller,	men	svårare	att	hitta	repertoar	den	kan	
sjunga	på	exempelvis	audition.	Enligt	resultatet	kan	den	ha	en	ariatyp	och	en	rolltyp	vilket	
skulle	kunna	göra	det	problematiskt	i	exempelvis	auditionsammanhang	där	det	frågas	om	en-
bart	en	aria.	Om	soubretten	vill	göra	audition	för	Barbarina,	men	Barbarinas	aria	inte	är	den	
mest	lämpliga	arian	att	provsjunga	med	skulle	själva	auditionsituationen	kunna	anses	proble-
matisk	 i	sig.	Enligt	 tidigare	 forskning	var	det	enligt	Cleveland	(1977)	svalget	och	munnens	
längd	som	avgjorde	sångarens	fach.	Dock	påpekade	Cotton	(2007)	att	det	fanns	konflikter	mel-
lan	gamla	och	nya	perspektiv	på	röstkategoriseringen	där	en	grundligare	förståelse	av	hel-
hetsbilden	kunde	förväntas	i	framtiden.	Detta	skulle	kunna	tolkas	som	att	det	idag	finns	för	
lite	kunskap	om	röstklassificering	till	att	det	är	möjligt	att	använda	som	huvudpraktik	i	nulä-
get.	En	slutsats	från	forskningen	av	Cotton	(2007)	var	att	röstklassificering	är	problematiskt	
så	länge	fach-systemet	anses	synonymt	med	rösttyp.	Med	andra	ord	skulle	också	så	kallade	
”generella	auditions”	fortsatt	vara	problematiska	i	och	med	att	sångaren	enbart	har	en	aria	för	
visa	hela	sin	konstnärliga	bild.	En	annan	lösning	skulle	vara	att	sångaren	hade	en	kompositör	
som	skrev	personligt	komponerade	arior	till	en	som	kunde	göras	på	auditions	precis	som	ari-
ornas	 upphov	 enligt	 bakgrunden.	 På	 så	 sätt	 skulle	 nyskriven	musik	 kunna	 vara	 svaret	 på	
soubretters	auditionfrågor	eftersom	inga	muntliga	traditioner	skulle	kunna	problematisera	
repertoarvalen.	Alternativt	skulle	soubretten	på	”generella	auditions”	exempelvis	kunna	an-
vända	sig	av	annan	nyskriven	musik	för	att	undvika	traditionella	åsikter	och	mönster	i	The	
German	Fach	system.		
	

5.1.4 Fach the system? 
	
Vilket	röstligt	utrymme	som	ges	till	en	soubretteröst	i	soubrettrepertoaren	är	för	mig	en	
viktig	och	intressant	fråga.	Jag	kan	som	tidigare	nämnt	enbart	svara	utifrån	min	egen	
röst	i	en	självobservation	och	enbart	utifrån	ett	exempel	genom	utrymmet	i	sopranroll-
lena	i	Figaros	bröllop.	Hade	det	varit	en	annan	röst	i	andra	sopran-fach	i	en	annan	opera	
hade	möjligtvis	resultaten	kunnat	bli	annorlunda	med	tanke	på	exempelvis	soubrettens	
utrymme.	Dock	är	föreliggande	studie	enligt	mig	lika	viktigt	och	jag	tycker	det	finns	vik-
tiga	poäng	att	belysa	genom	studien	där	just	det	röstliga	utrymmet	undersöks	genom	
ariorna.	Utrymmet	undersöks	också	genom	att	bryta	ned	beståndsdelar	som	tidigare	
forskare	har	beskrivits	som	”en	vacker	röst”	(klang,	expansion,	andning,	vibrato)	för	att	
sedan	lyssna	efter	skillnader	i	olika	arior.	I	studien	blandas	kvalitativa	forskningsme-
toder	med	kvantitativa.	I	den	kvantitativa	datainsamlingen	hittas	mönster	och	generella	
slutsatser	dras	i	poängsystemet.	I	den	kvalitativa	datainsamlingen	finns	mina	beskriv-
ningar,	enskilda	bedömningar	och	erfarenheter.	Föreliggande	studie	skulle	med	andra	
ord	enligt	mig	kunna	vara	värdefull	för	så	väl	andra	intresserade	som	för	mig	själv	som	
både	forskare	och	forskningsobjekt.		Å	ena	sidan	är	fach-systemet	enligt	bakgrunden	ett	
verktyg	för	att	hitta	rätt	sångare	till	rätt	roll.	Dock	skulle	man	kunna	fråga	sig	hur	många	
sångare	som	också	hade	kunnat	vara	”rätt”	men	som	ansågs	fel	eller	otraditionell?	Ef-
tersom	fachsystemet	till	stor	del	existerar	som	en	muntlig	tradition	är	det	både	
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problematiskt	och	svårt	att	visa	på	evidens.	Å	ena	sidan	har	jag	inga	musikvetenskapliga	
bevis	för	att	fach	och	fach-systemet	exempelvis	skulle	fungera	på	ena	eller	andra	sättet.	
Å	andra	sidan	tycks	det	finns	en	tradition	att	använda	fachsystemet	i	operavärlden.	Det	
gör	att	det	för	min	del	blir	spännande	att	ifrågasätta.	
	
Med	röstligt	utrymme	menas	vilken	plats	och	frihet	sångaren	tilldelas	i	till	exempel	en	
aria.	I	föreliggande	studie	undersöks	sångarens	möjligheter	till	expansion,	klang,	and-
ning	och	vibrato.	Ariorna	med	långa	linjer	skulle	kunna	ses	som	ariorna	där	utrymmet	är	
större	för	sångaren.	Jämfört	med	arior	där	stackato	är	huvuddelen	ger	det	sångaren	
färre	möjligheter	som	exempelvis	att	smyga	in	på	tonen,”	blomma	ut”	och	därmed	skulle	
utrymmet	kunna	tolkas	som	mindre.	Det	var	lärorikt	att	träda	utanför	den	förväntade	
ramen	av	hur	jag	som	soubrette	borde	låta.	Först	och	främst	har	jag	upptäckt	nya	sidor	
av	min	röst	som	jag	inte	hade	hört	tidigare.	Genom	tillfället	att	få	leka	sig	fram	fick	jag	
tag	på	nya	aspekter	av	min	röst	och	därmed	också	nya	aspekter	av	en	soubretteröst.	Till-
fället	fanns	och	gav	mig	chansen	och	repertoaren	som	plötsligt	blev	tillgänglig	för	mig	
vilket	gav	utrymme	att	få	”blomma	ut”	ordentligt	och	utmana	rösten.	En	fråga	som	dök	
upp	var:	Är	det	så	stor	skillnad	på	fach	egentligen?	Jag	menar	inte	alls	att	jag	ser	mig	
själv	som	en	typisk	Grevinna	utan	snarare	hur	ariorna	är	uppbyggda.	Målet	är	inte	att	
visa	sig	bättre,	utan	poängen	är	att	se	hur	soubretterösten	fungerar	i	andra	fach	och	
arior,	vilka	utmaningar	som	finns	och	vilka	kvalitéer	som	framkommer.	Kanske	är	det	till	
exempel	tempot	som	skulle	kunna	skilja?	Hur	skulle	det	låta	att	göra	”Porgi	amor”	i	150	
bpm?	Eller	”L'ho	perduta”	i	70	bpm?	
	
Det	blev	även	intressant	att	undersöka	soubrettens	roll	och	utrymme	utifrån	slutet	på	deras	
arior.	Hur	avslutas	deras	arior	och	vad	är	det	sista	de	får	säga	innan	de	avslutar	samt	vilket	
röstligt	utrymme	får	sångaren.	Jag	är	nu,	efter	att	ha	framfört	alla	ariorna,	mer	mån	om	hel-
heten	och	det	känns	värdefullt	att	ha	sjungit	alla	sopran-fachs	arior.	Jag	har	hört	min	egen	röst	
klinga	i	deras	repertoar	och	jag	har	ett	kvitto	genom	poängsystemet	på	att	det	även	lät	bra	när	
det	sjöngs	av	en	soubrette.	En	slutsats	skulle	därför	kunna	vara	att	det	handlar	om	utrymmet	
soubretten	ges	att	visa	sin	röst.	Finns	det	inte	utrymme	att	visa	exempelvis	expandera	i	reper-
toaren	som	tilldelas	så	är	det	inte	det	samma	som	att	soubretten	inte	har	förmågan	att	expan-
dera.	Studien	bottnar	i	frågor	som	har	dykt	upp	i	exempelvis	auditionfeedback	där	kommen-
tarer	och	jämförelser	av	”vi	gillade	dig	men	sen	kom	det	några	stora	röster”	har	uppkommit.	
Jag	har,	genom	föreliggande	studie,	kunnat	ta	tillbaka	självförtroendet	efter	dessa	uttalanden	
som	skulle	mena	att	soubretter	inte	är	lika	viktiga	som	andra	fach.		
	
Eftersom	fach-systemet	inte	fanns	med	från	Mozarts	sida,	utan	istället	är	en	efterkon-
struktion,	skulle	systemet	enligt	mig	kunna	ifrågasättas	och	i	så	fall	mena	att	”fach	the	
system”	är	en	slutsats.	Dock	skrevs	rollerna	till	specifika	sångare,	vilket	igen	tyder	på	nå-
gon	slags	tanke	kring	fach	och	klassificering.	Det	har	redan	i	resultatdelen	föreslagits	al-
ternativa	sätt	att	klassificera	rösten	som	skulle	kunna	ge	andra	utrymme	för	olika	röster.	
Dock	skulle	det	kunna	ifrågasättas	om	de	problematiska	aspekterna	som	påpekats	i	fach-
systemet	ändå	skulle	kunna	framträda	i	nya	system?	I	sådana	fall	skulle	en	ny	fråga	i	fö-
religgande	studie	vara	om	jag	skulle	hävda	att	fach-systemet	inte	är	giltigt?	Med	tanke	på	
att	samma	sak	inte	bedöms	på	samma	sätt	vid	varje	tillfälle,	skulle	det	kunna	tolkas	som	
att	fach-systemet	inte	är	giltigt.	Systemet	verkar	tillåta	lyssnaren	att	kunna	mena	olika,	
därmed	ha	fördomar	mot	sångaren	och	därefter	gömma	sig	bakom	begreppet	fach.	Dock	
är	det	skapat	som	ett	verktyg,	och	kanske	hjälper	det	inte	bara	juryn	men	även	sångaren	
själv	att	hitta	lämplig	repertoar	som	igen	skulle	kunna	hjälpa	sångaren	att	till	exempel	
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undvika	exempelvis	eventuella	skador	eller	liknande.	Resultatet	visar	också	att	fach-
systemet	har	positiva	effekter.	”Dove	sono”	är	arian	med	lägst	poängsumma.	Den	besk-
rivs	som	arian	med	mest	så	kallad	”mjölksyra”.	Det	skulle	kunna	tolkas	som	att	just	den	
arian	kanske	passar	bättre	för	en	annan	typ	av	röst	än	min	egen.	På	så	sätt	skulle	resul-
tatet	kunna	tala	för	att	fach-systemet	är	användbart	till	viss	grad	eftersom	det	har	fått	
mig	som	soubrette	att	styra	undan	arian	och	rollen.	I	”Porgi	amor”	kändes	det	dock	som	
att	röstlig	potential	fick	blomma	ut	hos	mig	även	om	det	också	är	Grevinnans	aria.	Jag	
fick	uppleva	sidor,	djup,	klang	och	potential	att	expandera	i	min	röst	som	jag	inte	hade	
fått	om	det	inte	vore	för	föreliggande	studie.		
	
Problemen	och	frågorna	kring	repertoar,	auditionval	och	fach-systemet	som	tas	upp	i	
studien	har	uppkommit	från	min	egen	praktik	och	situation.	Föreliggande	studie	har	för-
ändrat	min	syn	på	min	konstnärliga	roll,	mina	möjligheter	och	mitt	utrymme	genom	att	
både	vara	objekt	och	forskare.	Jag	har	fått	kunskap	genom	reflektioner	och	diskussioner	
kring	den	nuvarande	praktiken	och	hur	jag	kan	agera	utifrån	med	den	nuvarande	prakti-
kens	traditioner	och	regler.	Tankar	kring	hur	nyskriven	musik	ses	med	tanke	på	fach	har	
varit	centrala.	Eftersom	den	inte	har	existerat	lika	länge	och	varit	igenom	olika	tidsepo-
ker	skulle	man	kunna	anta	att	den	inte	är	lika	färgad	av	fach,	röst	och	ideal	som	exem-
pelvis	Figaros	bröllop.	Detta	skulle	igen	kunna	betyda	att	en	bra	auditionaria	för	en	
soubrette,	för	att	undvika	generalisering,	skulle	kunna	vara	nyskriven	repertoar.	Denna	
tanke	ledde	mig	vidare	till	en	ny	reflektion	kring	kompositörens	ansvar	för	musiken	och	
sopraners	fach.	Kanske	skulle	man	kunna	beställa	soubretterepertoar	som	visar	hela	
rösten,	linjer,	expansion	samtidigt	som	den	behåller	sin	soubrettekaraktär?	Tänk	om	det	
fanns	kompositörer	som	kunde	skriva	personifierade	arior	till	sångare?	På	så	sätt	skulle	
även	operakonsten	i	sig	kunna	utvecklas	och	förnyas	och	därmed	också	från	ett	nytt	per-
spektiv	hänga	med	i	dagens	samhälle	genom	en	ny	typ	av	produktion	av	”hits”	som	
skulle	kunna	jämföras	med	popkulturen.	Erfarenheterna	och	reflektionerna	kring	reper-
toarval,	ariatyp,	rolltyp	och	röstens	kvalitéer	och	beståndsdelar	har	tillsammans	bildat	
en	ny	kunskapsnivå	hos	mig.	Det	betyder	att	jag	i	framtiden	kommer	kunna	arbeta	
konstnärligt	med	fler	erfarenheter	än	tidigare.		
 

5.2 Metoddiskussion 
 
Föreliggande	arbete	gjordes	under	Covid-19-pandemin,	vilket	satte	en	del	ramar	och	be-
gränsningar	för	hur	det	praktiska	experimentet	skulle	gå	till	och	därmed	kan	ha	påver-
kat	resultatet.	I	första	hand	hade	jag	velat	undersöka	hur	en	soubretteröst	låter	i	andra	
sopraners	repertoar	genom	att	genomföra	konserter	där	publiken	kunde	involveras	och	
betygsätta	de	olika	röstliga	faktorerna	andning,	expansion,	klang,	vibrato.	På	så	sätt	
skulle	jag	kunna	ha	utmanat	mina	egna	tankar	kring	repertoarens	lämplighet	och	jäm-
fört	med	vad	publiken	uppfattade.	Att	få	spela	med	en	riktig	pianist	skulle	också	tillföra	
arbetet	ytterligare	en	dimension	istället	för	mina	Youtubepianister	och	orkesterinspel-
ningar.	Alla	inspelningar	kunde	ej	göras	på	samma	dag	med	tanke	på	restriktioner	som	
följd	av	coronapandemin	och	också	nedstängningar	av	lokaler	vilket	skulle	kunna	ha	på-
verkat	resultatet	med	tanke	på	exempelvis	som	röstlig	dagsform.		
	
Jag	hade	tänkt	filma	mig	själv,	men	tog	bort	denna	aspekt	för	att	undvika	fördomar	om	
fach,	karaktärens	eventuella	utseende,	rösttyp,	sceniskt	uttryck	och	andra	tekniska	
aspekter.	Föreliggande	studie	var	till	för	ljudet	och	hur	en	soubrettes	röst	låter	i	andra	
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sopraners	fach.	Dessa	tankar	var	också	betydande	när	jag	övervägde	att	göra	en	konsert	
med	”fel”	repertoar	för	min	röst.	Jag	ville	undvika	att	dömas	och	valet	med	att	enbart	fo-
kusera	på	den	röstliga	aspekten	ansågs	lämpligare	för	föreliggande	studie.	Dessa	tankar	
och	val	kan	ha	påverkat	resultatet.		
	
Ljudet	spelades	in	i	ett	rum	med	mycket	klang	och	iPaden	som	spelade	in	ljudet	låg	på	
ungefär	samma	avstånd.	Det	hade	varit	intressant	att	göra	samma	aria	på	olika	långt	av-
stånd	från	iPaden.	Dessutom	hade	det	även	varit	intressant	att	spela	in	ariorna	i	olika	ty-
per	av	rum,	för	att	sen	jämföra.	Röstens	dimension	klingar	olika	i	olika	rum	och	arbetet	
kanske	hade	sett	annorlunda	ut	om	det	spelades	in	i	en	operahusmiljö?	Dessutom	vore	
det	intressant	att	lyssna	på	skillnaderna	mellan	4	meter	och	exempelvis	40	meters	av-
stånd	samt	live-orkester	jämfört	med	en	liten	högtalare.		
	

5.2 Arbetets betydelse  
 
Föreliggande	studie	är	enligt	mig	viktig	och	lärorik	på	flera	sätt.	Å	ena	sidan	är	målet	att	
den	ska	kunna	vrida	och	vända	på	det	traditionella	tankesättet	som	verkar	finnas	i	dag.	
Den	utmanar	de	muntliga	och	ibland	de	outtalade	normerna	och	skulle	kunna	bidra	till	
att	se	på	rösten	och	instrumentet	på	andra	sätt.	Å	andra	sidan	skulle	föreliggande	studie	
kunna	vara	intressant	på	ett	mer	individuellt	plan.	”Vad	ska	jag	sjunga	på	audition?”	är	
en	fråga	som	sångare	ofta	ställer	sig	och	några	av	svaren	på	framgångssätt	skulle	kunna	
hittas	i	studien.	För	min	del	som	soubrette	var	det	lärorikt	att	låna	repertoar	från	andra	
fach,	eftersom	jag	då	fick	erfara	att	jag	hade	möjligheter	och	utrymme	att	använda	olika	
sidor	av	min	röst.		
	
Eftersom	frågor	om	mitt	fach	har	följt	mig	ända	sedan	jag	började	att	sjunga,	skulle	det	
gissningsvis	kunna	finnas	flera	som	sitter	med	samma	frågor	och	funderingar	som	jag.	
Det	att	förstå	röst	och	repertoar	är	ett	arbete	som	kanske	aldrig	blir	klart,	men	förhopp-
ningsvis	kan	studien	röra	om	i	tankesättet	och	möjligtvis	vara	uppklarande.	Jag	är	sedan	
tidigare	utbildad	sånglärare	med	lärarlegitimation	och	tror	att	resultaten	även	skulle	
kunna	vara	viktiga	för	sånglärares	syn	på	till	exempel	repertoarval	i	undervisning	och	
auditionssammanhang.		
	
Själva	poängsystemet	som	skapades	för	föreliggande	studie	skapades	för	att	få	fram	data	
och	därmed	göra	självobservationen	mer	objektiv.	Poängsystemet	som	verktyg	vore	in-
tressant	att	testa	i	olika	sammanhang,	på	olika	åldrar	och	nivåer	inom	sång.	Kanske	
skulle	det	kunna	bidra	till	en	mer	konkret	och	strukturerad	övningsrutin?	Eller	kanske	
kan	det	hjälpa	att	medvetandegöra	och	därmed	hjälpa	till	med	att	utveckla	gehör	och	
uppfattningen	av	den	egna	rösten?	
	

5.4 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten  
 
Föreliggande	studie	har	undersökt	en	 soubrettes	 röst	 i	 andra	 sopraners	 fach	 inom	samma	
opera.	Man	skulle	kunna	fråga	sig	om	resultaten	kring	utrymme	och	repertoar	enbart	tillhör		
den	valda	operan	Figaros	bröllop	och	om	det	eventuellt	skulle	ändras	om	forskningen	gjordes	
i	andra	operor	av	andra	kompositörer.	En	vidareutveckling	av	detta	skulle	kunna	vara	att	un-
dersöka	en	soubrettes	röst	i	andra	sopran-fach	i	olika	operor	med	samma	eller	också	olika	
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kompositörer.	Dessutom	skulle	olika	soubretter	kunna	genomföra	samma	experiment	för	att	
kunna	titta	på	en	större	mängd	data.	Arbetet	är	begränsat	till	enbart	röstliga	komponenter,	
men	ett	vidare	forskningsprojekt	skulle	kunna	addera	den	sceniska	delen	av	operasångaren	
och	den	karaktärsmässiga	delen	av	”fach”	begreppet.	Kanske	skulle	det	kunna	göras	ett	po-
ängsystem	 för	 rolltypen?	 Det	 har	 i	 föreliggande	 studie	 fokuserats	 på	 enbart	 de	 röstliga	
aspekterna	av	en	soubrettes	utrymme,	men	ett	större	arbete	skulle	kunna	handla	om	casting	
och	type-casting.		I	föreliggande	studie	är	det	sopran-fach	som	undersöks,	men	intressant	vore	
även	en	studie	på	soubretterösten	i	mezzorepertoaren	samt	manliga	fach	som	tenor,	baryton	
och	bas.	Vidare	skulle	man	kunna	göra	tvärt	om	från	föreliggande	studie	och	undersöka	hur	
tyngre	sopraner	skulle	låta	i	soubretterepertoaren?	
	
Istället	för	självobservation	skulle	det	enligt	mig	kunna	vara	intressant	att	intervjua	andra	
soubretter	och	jämföra	med	varandra.	Det	skulle	också	vara	intressant	att	ta	reda	på	om	
detta	är	 tankar	som	enbart	 finns	hos	soubretten	eller	om	de	också	 finns	hos	sopraner,	
eller	 också	 i	 andra	 fach.	 Tycker	 de	 sig	 märka	 mönster,	 fördomar	 eller	 liknande	 hos	
soubretterna?	Eller	till	och	med	hos	sig	själva	i	sina	egna	röster?	En	intervjustudie	skulle	
också	 kunna	 genomföras	 hos	 olika	 jurys,	 dramaturger,	 castingbyråer,	 agenturer	 och	
andra	typer	av	makthavande	roller	kring	sångare	och	deras	jobbmöjligheter.	Intressant	
är	också	frågor	kring	exempelvis	antagning	till	skolor	eller	fasta	anställningar	för	soubret-
ter	i	operavärlden.		
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7 Bilder och tabeller 

  
Bild	1:	Tabell	skapad	utifrån	beskrivningar	Kloiber,	R,	Konold,	W,	Maschka,	R.	(2016)	
Handbuch	der	Oper:	Bärenreiter	
	
Bild	2:	Beskrivning	av	rollerna	Barbarina,	Susanna	och	Grevinnan		McGinnis,	P.	
(2010)		The	Opera	Singer's	Career	Guide:	Understanding	the	European	Fach	System	
Scarecrow	Press	samt	Mozart,	W.	A.	(1999)	Le	Nozze	di	Figaro.	Bärenreiter	
	
Bild	3:	Figur	utformad	enligt	text	av	Sundberg,	J.	(2001).	Röstlära:	fakta	om	rösten	i	tal	och	

sång.	(3.,	utvidgade	uppl.)	Stockholm:	Proprius.	
	
Bild	4:	Beskrivning	av	poängsystemet	skapat	för	föreliggande	studie	
	
Bild	5:	Poängtabell	skapad	till	föreliggande	studie	
	
Bild	6:	Barbarinas	aria	”	”L'ho	perduta”	Mozart,	W.	A.	(1999)	Le	Nozze	di	Figaro.	Bären-
reiter	
	
Bild	7:	Susannas	aria	”Deh	vieni	non	tardar”	Mozart,	W.	A.	(1999)	Le	Nozze	di	Figaro.	Bä-
renreiter	
	
Bild	8:	Susannas	aria	"Venite	inginocchiatevi	"	Mozart,	W.	A.	(1999)	Le	Nozze	di	Figaro.	
Bärenreiter	
	
Bild	9:	Grevinnans	aria	”Porgi	amor”	Mozart,	W.	A.	(1999)	Le	Nozze	di	Figaro.	Bären-
reiter	
	
Bild	10:	Grevinnans	aria	“Dove	sono	i	bei	momenti”	Mozart,	W.	A.	(1999)	Le	Nozze	di	Fi-
garo.	Bärenreiter	
  



 34	

Bilaga 1  
	
Länk	till	ljudfiler	kopplade	till	rubriken	Finalen.	Ljudfilerna	demonstrerar	Barbarina,	Su-
sanna	och	Grevinnans	ariors	slut	och	har	klippts	ut	ur	ljudinspelningarna.	Detta	är	inspel-
ningar	enbart	gjorda	för	processen	och	processens	syfte.	Det	är	inga	professionella	inspel-
ningar	och	ska	ej	användas	till	annat	utanför	föreliggande	studies	syfte.		
	
https://youtu.be/0okofYX1ZiU 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 


